
ZONDAG 6 MEI 2018- 

- 5e zondag van Pasen- 

Voorganger: ds. Marthe de Vries 

Ouderling : Astrid Poot 

Organist: Kees van Eersel 

Zondagskind: Niels 

 

 

Bij de kinderdiensten: 

In de periode tussen Pasen en Pinksteren denken we met de kinderen na over het leven. 

Welk verschil heeft Pasen gemaakt in ons leven? Hoe doe je dat leven? En welke keuzes 

en afwegingen zijn dan belangrijk?  

Vandaag hoort de jeugd over Jona. De kinderen achter de Witte Muur. De jongeren van de 

Jeugdkapel in de Crypt. Jona is een bijzonder mensenkind. Hij lijkt wel wat moeite te 

hebben met de keuzes die hij moet maken in het leven. In hoeverre kan hij zich aan God 

overgeven?  

 

De jongste kinderen horen vanmorgen een Godly Play-verhaal over Jona. Zij blijven in de 

Godly Play-ruimte tot het einde van de dienst. Na afloop van de dienst kunt u uw kind 

daar ophalen. 

 

 

 

 

 

 

In de Apostelkapel staat een kaarsentafel. U kunt daar een kaars aansteken voor iets wat u 

bezig houdt, of voor iemand die in uw gedachten leeft. Bij de ingang zijn knielkussens 

beschikbaar. 

 

Voor en na de dienst is er gelegenheid om boeken te lenen bij de boekentafel in de 

Wandelruimte. 

 

De agenda en overige informatie vindt u achter in de liturgie. 

 

 

 

 

Wilt u het geluid van  uw mobiele telefoon uitzetten. 

Het is niet toegestaan tijdens de dienst te fotograferen. 
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ORGELSPEL- verstilling – 

 

BEGROETING 

 

STILTE 

-de kaarsen worden aangestoken- 

BEMOEDIGING 

V.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

G.: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

V.: die trouw houdt tot in eeuwigheid 

G.: en niet laat varen de werken van zijn handen. 

-gemeente gaat staan- 

INTROITUS: LB 275 

Tekst: Huub Oosterhuis 

Melodie: 16e eeuw ‘Slaat op den trommele’ 

 

-gemeente gaat zitten- 

 

GEBED OM ONTFERMING 

Na het "….zo bidden wij U"  van de voorganger antwoordt de gemeente met: 

 
 

 

V.:  God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen en hernieuwde toewijding, door 

Jezus Christus, onze Heer.  

 
 

 -gemeente gaat staan- 

LOFLIED : LB 981 

tekst  :  Huub Oosterhuis 

melodie :  Tera de Marez Oyens 

-gemeente gaat zitten- 

GESPREK MET DE KINDEREN 

 

-de kinderen verlaten de dienst en gaan naar hun eigen ruimten- 

GEBEDSGROET 

V: De Heer zij met U 

G: Ook met u zij de Heer 

 

GEBED  

      Heer  ont-ferm  u,   Chris - tus  ont-ferm u, Heer ont  - ferm  u 

G:    A         -                  -                  men. 
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V:…. door Jezus Christus onze Heer 

 

 
 

SCHRIFTLEZING: selectie uit de verhalen van Jacob en Esau, Genesis 25 - 33 

 

LIED  : LB 974 

tekst  : Sytze de Vries  

melodie: Wim ter Burg 

 

SCHRIFTLEZING: Johannes 15: 9 - 17 

 

PREEK 

 

LIED:  LB 838 

tekst  :  Jan Wit  

wijze        :  Ermuntre dich, mein schwacher Geist 

melodie    :  Johann Schop 1641 / gewijzigd 

 

 

GEBEDSINTENTIES 

-gemeente knielt of blijft zitten- 

 

 

VOORBEDEN - STIL GEBED - GEBED DES HEREN  

 

Onze Vader die in de hemel zijt,  

Uw naam worde geheiligd,  

Uw koninkrijk kome, 

Uw wil geschiede  

op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood  

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.  

En leid ons niet in verzoeking  

maar verlos ons van den boze. 

Want van U is het koninkrijk  

en de kracht en de heerlijkheid 

in eeuwigheid. Amen. 

 

 

INZAMELING VAN DE GAVEN ONDER ORGELSPEL 

G:    A         -                  -                  men. 
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De eerste collecte (rode zak) dient ter bestrijding van de kosten van pastoraat en 

eredienst. (Rekening Kloosterkerk | IBAN: NL29INGB0000058571) 

 

De diaconale collecte (groene zak) is voor het College van Diakenen van de Protestantse 

Gemeente te ’s-Gravenhage. De Diaconie van de PGG zet zich in voor Haagse mensen die 

in de marge van de samenleving zijn terechtgekomen. De hulp die door de Diaconie wordt 

verleend moet echt helpen, geen afhankelijkheid scheppen, maar erop gericht zijn dat 

mensen hun rug kunnen rechten: ‘Liever een hengel dan een vis’. De Diaconie heeft de 

uitvoering van haar werkzaamheden opgedragen aan Stek (Stichting voor Stad en Kerk), 

en werkt binnen Stek samen met diverse andere partners die vanuit soortgelijke 

doelstellingen binnen hetzelfde werkgebied actief zijn. Rekening Stichting Diaconie 

Kloosterkerk:  IBAN: NL89INGB0002847114 

 

De deurcollecte (paarse zak) dient ter bestrijding van de kosten van onderhoud aan het 

monument Kloosterkerk. Rekening Kloosterkerk IBAN: NL29INGB0000058571 

 

Wanneer uw telefoon op “stil” staat, is het geen bezwaar als u hem tijdens de collecte 

gebruikt om geld over te maken op het desbetreffende bankrekeningnummer. 

 

OPDRACHT VAN DE GAVEN 

 

-de kinderen komen terug in de kerk, de gemeente blijft zitten tot zij bij hun ouders zijn- 

 

SLOTLIED (staande gezongen) : LB 791: 1, 2,4 en 6 

tekst  : Sytze de Vries  

melodie : John Stainer – Love Divine 

 

ZEGEN 

 

 
 
 
ORGELSPEL  

 

 

 

Wilt u a.u.b. deze liturgie mee (naar huis) nemen. 

 Indien u de tekst van de preek wilt ontvangen kunt u deze over enkele dagen downloaden 

van de website: www.kloosterkerk.nl. Overigens kunt u de complete dienst de komende 

zes weken (nog eens) beluisteren en desgewenst downloaden via www.kerkomroep.nl 
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AGENDA: 
maandag 7 mei 

 

dinsdag 8 mei 

 

Hemelvaartsdag 

donderdag 10 mei 

 

zaterdag 12 mei 

 

zondag 13 mei 

 

20.00 u. 

 

20.15 u. 

 

10.00 u. 

 

 

10.00 u. 

 

10.00 u. 

Literatuurkring 

 

Kennismakingsavond Kloosterweekend 

 

Ds. Rienk Lanooy 

 

 

Slotbijeenkomst ABC-cursus 

 

Ds. Jessa van der Vaart – dienst van 

Schrift en Tafel 

 

 

 

 
 

"Een Brug van Fluweel - gebeden en meditatieve teksten" van Margreet Klokke. 

 

Dit boek is verkrijgbaar, na de dienst bij de boekentafel. Prijs: € 22,--. Indien u dit boek 

in de Kloosterkerk koopt (na de dienst op zondag of bij de kerkwacht gedurende de 

maanden mei t/m september ), komt de opbrengst het meest ten goede aan de kerk.  

Het boek is tevens verkrijgbaar bij de Ichthusboekhandel Den Haag en Leiden, of via  

www.boekengilde.nl/boekenshop  

Wij bevelen het boek van harte bij u aan! 

 

 


